
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 09 січня 2020 року                             м. Біла Церква                                    № 05 Р 

Про початок роботи міського фінансового 

управління Білоцерківської міської ради та головних 

розпорядників коштів міського бюджету в «Єдиній 

інформаційній системі управління бюджетом» 

 

З метою застосування комплексного, послідовного та системного підходу до 

управління бюджетними коштами, створення єдиного інформаційного простору для всіх 

установ, які отримують кошти з міського бюджету та для отримання своєчасної, достовірної 

та повної інформації на етапі складання, виконання та аналізу виконання міського бюджету, 

оптимізації документообігу, керуючись підпунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», зобов’язую: 

 

1. Впровадити на рівні міського фінансового управління Білоцерківської міської 

ради та головних розпорядників коштів міського бюджету «Єдину інформаційну систему 

управління бюджетом» у відповідності до графіку впровадження згідно додатку. 

 

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу міської ради, як 

головним розпорядникам коштів міського бюджету, забезпечити впровадження програмного 

продукту (передбачено в п.1 розпорядження) у підпорядкованих установах, організаціях та 

підприємствах у відповідності до графіку впровадження згідно додатку. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 

 

  



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 09.01.2020 року № 05 Р 

 

 

Порядок впровадження 

 «Єдиної інформаційної системи управління бюджетом» 

 

1. З 15 січня 2020 року міському фінансовому управлінню здійснювати 

фінансування всіх головних розпорядників бюджетних коштів виключно з використанням 

«Єдиної інформаційної системи управління бюджетом» (далі ЄІСУБ). 

2. До 15 лютого 2020 року міському фінансовому управлінню провести камеральні 

перевірки планових видатків по заробітній платі галузі освіта за допомогою ЄІСУБ з 

порівнянням тарифікаційних списків станом на 01 вересня 2019 року. 

3. Головним розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня, одержувачам 

бюджетних коштів подавати на затвердження розпорядникам вищого рівня штатні розклади 

та додатки до них (тарифікаційні списки) на 2020 бюджетний рік, які сформовані виключно з 

використання ЄІСУБ. 

4. Головним розпорядникам коштів до 01 лютого 2020 року розробити паспорти 

бюджетних програм на 2020 бюджетний рік з використанням ЄІСУБ. Міському фінансовому 

управлінню провести камеральні перевірки внесеної інформації на відповідність бюджетним 

призначенням на 2020 рік. 

5. Головним розпорядникам коштів одночасно з поданням річної фінансової 

звітності за 2019 рік внести до ЄІСУБ у електронному вигляді звіти з виконання паспортів 

бюджетних програм за бюджетною програмою 0160 за 2019 рік. 

6. У відповідності до статті 71 Бюджетного Кодексу України планування та 

виконання бюджету розвитку на 2020 бюджетний рік здійснити у розрізі об’єктів капітального 

будівництва та капітального ремонту з використання модуля «Об’єкти капітального 

будівництва/ремонту», який є частиною ЄІСУБ. 

 

 

Керуючий справами  виконавчого комітету  

міської ради          А. Олійник 

 


